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احللقة األوىل والثانية والتعليم الثانوي بنات2مدرسة املعرفة 

الصريدينوف سامل مسعود : إعداد املعلمة

مراجعة حل أسئلة هيكل 
–مادة الرتبية اإلسالمية 
للصف الثاني عشر



:السؤال األول•

.  خفيات▪
. واضحات▪
.   موجبات▪
.دالالت▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثاني•

.  لدالالت على شدة الجرم وبشاعته وأثاره على الفرد واملجتمع▪
.لدالالت على أن األذى باللسان أشد من األذى باليد▪
.لدالالت على أن القذف يكون عن عجلة ودون دليل وبّينة▪
.أمٌر مكروٌه مخالٌف للعاداِت والتقاليِد األصيلِة ▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثالث•
.ظهور الشدة والتضييق في األحكام الشرعية▪
. يمظهور صعوبة البحث في إيجاد مناهج جديدة في كشف دالالت القرآن الكر ▪
.ظهور التخصص في البحث والدراسة لدالالت القرآن الكريم وعلومه▪
يرجى النظر للكتاب.ظهور الفرصة لكل أحد أن يفهم القرآن كما يشاء ويهوى ▪



:السؤال الرابع•

.الّتفسيُر بالقرآن الكريِم ▪
.األخذ بمطلق اللغة▪
.األخذ بأقوال الصحابة▪
.السنة النبوية▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال اخلامس•

.التقليُد األعمى القائُم على تعطيِل الفكِر والعقِل ▪
.  اّتباُع الهوى املؤّدي للّتعّسِف في تأويِل الّنصوِص ▪
.تنفيُر الّناِس مَن الّديِن ▪
ّنِة واألحكام▪ .الجهُل بعلوِم الكتاِب والسُّ

يرجى النظر للكتاب



:السؤال السادس•

.    اإلعراض عن علوم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة▪
.   أخذ العلم الشرعي من العلماء الربانيين املؤهلين▪
.   نشر الخالف والفرقة بين أفراد املجتمع▪
ين واكتشاف أدلته وحقائقه▪ .  التعمق في فهم الدَّ

يرجى النظر للكتاب



:السؤال السابع•

.  طالق رجعي▪
.طالق بائن بينونة كبرى ▪
.       طالق بائن بينونة صغرى ▪
.طالق بعوض▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثامن•

ةَ استعالُء َو ُسوُء ِعْشرِة أَحِد الّزْوَجيِن لآلخِر ِمّما يُ ▪ ُد الَعالَقَة الّزْوِجيَّ .هّدِ
.رهافراق الزوج لزوجته بناء على تراضيهما بعوض تدفعه الزوجة أو غي▪
.ليهرفع قيد النكاح الصحيح بلفظ مخصوص، لفظ الطالق أو ما يدل ع▪
.يعلق الزوج طالق زوجته على أمر مستقبلي▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال التاسع•

.رعاية الطفولة▪
.                                    الدعم املعنوي و النفس ي▪
.التسامح واللين▪
يرجى النظر للكتاب.  نشر الفرح والسرور والسعادة▪



:السؤال العاشر•

.     اإلحسان إلى زوجاته والعدل بينهن▪
.    اإلحسان إلى جاره القريب املسلم▪
.   اإلحسان إلى ابن السبيل املحتاج▪
.اإلحسان إلى أهل املدينة كافة▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال احلادي عشر•

.  ِإظهاٌر َحْلقي▪
.َقلقلٌة ُصغرى ▪
.ِإدغاٌم َحقيقي▪
يرجى مراجعة أحكام التجويد.َقلقلٌة ُكبرى ▪



:السؤال الثاني عشر•

ذيلِة حمايـُة املجتمِع من إشاعِة الفاحشِة، وانتشارِ ▪ . الرَّ
.الَكشُف عن تواُضع املؤمنين▪
.انتشاُر العداواِت والخصوماِت ▪
ِة ▪ وِح املعنويَّ .إضعاُف الرُّ

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثالث عشر•
.البد من األخذ بأسباب النجاح وهي املذاكرة والجد واالجتهاد▪
.ل واألكثريعوض هللا ذلك باألفض–اإلخالص هلل وترك ما ال يرضيه ▪
.املغفرة وتجتب سخط هللا تعالى–صدقة التطوع ▪
.زيادة في الرزق واألجل–صلة الرحم ▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الرابع عشر•

.الخصوص▪
.اإلنسانية▪
.الثبات▪
.االتساع▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال اخلامس عشر•

.  املسؤولية▪
.املسؤولية الفردية▪
.املسؤولية الجماعية▪
.املسؤولية االعتبارية▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال السادس عشر•

.   اإلسالِم ألنَّ حفِظ الّنفِس مَن الهالِك، مْن مقاصِد ▪
.ألنه مسؤول أن يشبع غريزة الجوع▪
.ألنه مسؤول أن يتكيف مع الواقع▪
.ألنه مسؤول أن يجرب كل األشياء▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال السابع عشر•

.ألنها وسيلٌة لتصحيِح الّنصوِص، وتدقيِقها▪
.ألنها وسيلٌة لحفِظ الّنصوِص، وتثبيِتها▪
( .  ملنع الضرر ) إنها سب من أسباب الّرخصة ▪
.أنَّ الشريعَة تناولْت كافَة القضايا التي تهمُّ املسلَم ▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثامن عشر•

.حفظ املسكن▪
.حفظ املأكل واملشرب▪
.حفظ الدين▪
.حفظ املمتلكات الخاصة▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال التاسع عشر•

.وضع خطة إلغاثة الشعب العراقي▪
.جتماعيالسعُي لتثقيِف املرأِة بمخاطِر مواقِع التواصِل اال ▪
.تشجيعها ملراكِز البحِث العلميِّ ▪
.  تقديُمها الدعَم ألطفال العراق، وأطفال فلسطين▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال العشرون•

ِة واملتاحِف ▪ .رعايُتها للمعارِض امُلخَتصَّ
.رعايُتها لكبار الّسن▪
.دعُمها لجامعاٍت ومعاهَد عاملّيٍة ▪
.تشجيعها ملراكِز البحِث العلميِّ ▪

يرجى النظر للكتاب



أسأتوإِن،اهللفمنأحسنتفإِنعنديماهذا
،والشيطاننفسيفمنأخطأتأو

وصحبةآلهوعلىحممدسيدناعلىاهللوصلى
.أمجعني

خريلكلاهللوفقكم


